
Plataforma WellTech 
 Crear Tractaments per al benestar i la salut.  

Administrar a través d’una APP. 
Monitoritzar a través d’una Web. 

 Crear Tractaments per al benestar i la salut 

Amb la plataforma WELLTECH és possible definir i crear tractaments pel benes-
tar i la salut per administrar-los posteriorment a través d'una app i monitoritzar-
los a través d'Internet. 

 

¿Com funciona? 

1. Tots els tractaments funcionen amb la mateixa App de base, amb l'estructura: 
Materials, Registres, Recordatoris, Notes i Gràfiques d'evolució. 

2.  Per a cada tractament es programa la temporització dels diferents registres, 
materials, recordatoris i notes. També es defineixen els contextos en els han 
d’aparéixer: per exemple el dia de tractament, després d’una tasca, etc. 

3.  Amb la planificació i la creació dels materials es configura una nova App per 
aquest tractament específic. 

4.  Es puja l'aplicació a la botiga de Google Play. Els clients ja poden seguir el 
tractament i l'especialista pot monitoritzar el seu comportament i millora en 
temps real. 

APPS 

... 

Administrar a través d’una APP 
Actualment amb la plataforma WellTech s’han creat 3 Apps. Totes elles 
en versió Beta i s’estan realitzant (algunes ja finalitzades) proves pilot.  

  Fibroline Dormir WellTech Calma tu ansiedad 

 

Fibroline és 

una app per 

a gestionar 

la  fibromial-

gia i el dolor 

crònic gene-

ralizat . 

 

Dormir Well-

Tech és una 

app per a 

gestionar 

els proble-

mes de la 

son. 

 

Calma tu 

ansiedad és 

una app per 

a ajudar a 

reduïr l’es-

trés i la an-

sietat. 

S’ han realizat es-
tudis amb les apps 
de Welltech per a 
provar la usabilitat 
[1] amb bons resul-
tats. Actualment 
s’está estudiant l’ 
eficàcia del tracta-
ment per a la fibro-
miàlgia. 

A l’ esquerra el 
pòster de l’artícle 
[1]. 
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Monitoritzar a través d’una Web 

Mesura, recopilació, anàlisi i presentació de dades sobre els pa-
cients i els seus contexts, amb la finalitat de comprendre i optimi-
tzar el tractament i l'entorn on es produeix. 

 

L'objectiu : possibilitar que els clínics puguin adaptar de manera 
ràpida i eficaç les estratègies que millor s'adaptin als pacients. 
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